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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami 

perkembangan. Perkembangan itu karena didukung oleh peningkatan usaha di 

berbagai sektor usaha. Salah satu pendorong pergerakan ini adalah dari sisi 

Pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya 

pendapatan per kapita maka daya beli masyarakat Indonesia juga meningkat, 

sehingga pengeluaran per kapita baik untuk konsumsi maupun non konsumsi. Saat 

ini, hamper seluruh kebutuhan konsumi masyarakat disediakan melalui kegiatan 

sektor manufaktur. Kegiatan sektor manufaktur merupakan kegiatan yang 

didalamnya memproduksi bahan dasar dari alam sehingga dapat digunakan untuk 

bahan dasar industry maupun untuk dipergunakan bagi kebutuhan masyarakat. 

Sektor manufaktur sendiri adalah salah satu sektor yang memiliki nilai kapitalisasi 

yang besar dalam kaitannya dengan perekonomian nasional. Hal tersebut, dapat 

dijadikan sebagai andalan dalam upaya menggerakkan ekonomi apabila terus 

tumbuh dan berkembang.  

 Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDB nasional selama kurun 

waktu tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan bahwa lapangan usaha 

menyumbangkan persentase dalam penyusunan PDB nasional. Banyak sektor 

lapangan usaha yang menjadi komponen, seperti pertanian kehutanan dan 

perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik, 

dll. (Lihat tabel 1.1) 
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Tabel 1.1  PDB Sektor Lapangan Usaha 

 

 Sumber: BPS 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Industri Pengolahan selama  lima tahun 

terakhir berkontribusi cukup besar dalam menyumbang PDB Indonesia. Industri 

pengolahan memiliki kondisi yang stabil dalam rentan waktu tersebut, hal ini 

mencerminkan bahwa sektor ini dalam kondisi yang baik dan kuat dalam 

menghadapi tantangan kedepan. Sektor industri pengolahan sendiri dibagi 

menjadi 2 subsektor besar, yaitu sektor migas dan non migas. Sedangkan sektor 

non migas terdiri dari 60 perusahaan sektor tentang industri dasar dan kimia, 

kemudian 35 perusahaan sektor tentang barang konsumsi, dan 38 perusahaan 

sektor aneka industri (www.sahamok.com). 

 Kontribusi subsektor industri pengolahan yang terdiri dari berbagai macam 

subsektor didalamnya cukup tinggi terhadap PDB. Namun, secara garis besar 

subsektor yang dipilih adalah yang terbanyak jumlah perusahaan didalamnya 

yaitu industri barang konsumsi, aneka industri, industri dasar dan kimia. Industri-

http://www.sahamok.com/
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industri tersebut merupakan subsektor yang berkontribusi besar dalam PDB 

Indonesia.             (lihat tabel 1.2) 

Tabel 1.2 Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDB 

Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2014-2017 

 

Tahun 

Sub sektor  

Industri Barang 

Konsumsi 

Aneka Industri Industri Dasar 

dan Kimia 

2014 5.32 1.32 0.78 

2015 5.61 1.21 0.78 

2016 5.97 1.16 0.72 

2017 6.14 1.11 0.73 

Rata-rata 5.76 1.20 0.75 

 Sumber : Data Sekunder dari BPS yang diolah  

 Berdasarkan tabel diatas, sektor konsumsi berkontribusi tertinggi 

dibanding sektor yang lain. Yaitu sebesar 5,76% terhadap PDB 

Indonesia.kontribusi sektor industri barang konsumsi terus meningkat disebabkan 

oleh populasi manusia Indonesia. Pendorong peningkatan dari sektor industri 

barang konsumsi adalah subsektor makanan dan minuman, didukung perilaku 

masyarakat saat ini yang menginginkan barang konsumsi secara banyak dan cepat 

yang diproduksi oleh industri sebagai salah satu konsumsi rumah tangganya. Hal 

ini berdampak pada potensi terus berkembangnya industri barang konsumsi dan 

semakin potensialnya sektor industri barang konsumsi sebagai salah satu 

penyumbang PDB Indonesia terbesar.  

 Selain subsektor diatas, Subsektor aneka industri merupakan industri yang 

berkontribusi sebesar 1,20%. Aneka industri adalah aktivitas yang menggunakan 

teknologi tinggi, serta padat karya, dan juga memiliki perkembangan yang cukup 

pesat dengan penggerak utama adalah tekstil dan garmen serta otomotif. 
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Subsektor aneka industri menghasilkan serapan tenaga kerja secara masal bagi 

tenaga kerja di Indonesia. Sektor selanjutnya adalah sektor industri dasar dan 

kimia yang  memproduksi bahan dasar untuk digunakan oleh perusahaan industri 

lain dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk. Subsektor ini berkontribusi 

terhadap PDB sebesar 0,75% oleh subsektor ini terdiri semen, kimia, logam dan 

sejenisnya.  

 Perkembangan sektor manufaktur tidak terlepas dari pertumbuhan 

pendapatan per kapita, tenaga kerja, maupun dari jumlah perusahaan pada tahun 

2013 sampai 2015 (lihat tabel 1.3).  Pertumbuhan yang terjadi pada industri 

manufaktur berasal dari jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja  output  yang 

dihasilkan, dan produktivitas tenaga kerja.  

Tabel 1.3 Banyaknya Perusahaan, Tenaga Kerja, Output, dan Produktivitas 

Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang, Tahun 2013 – 2015 

Uraian  2013 2014 2015 * 

Banyaknya 

Perusahaan  (Unit) 

23698 24529 25249 

(0,45) (3,51) (2,94) 

Tenaga Kerja                        

( 000 Orang) 

5004 5181 5157 

(1,54) (3,54) (-0,46) 

Output ( Triliun 

Rupiah) 

3289 3624 4287 

(0,46) (10,19) (18,29) 

Produktivitas Tenaga 

Kerja ( Juta Rp/ TK ) 

294,78 326,12 382,26 

(25,97) (10,63) (17,22) 

Sumber : Data Sekunder dari BPS 
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Keterangan  : -    Angka dalam kurung merupakan angka pertumbuhan (%) 

-  Produktivitas merupakan nilai tambah per tenaga kerja  

- *) merupakan estimasi 

 Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa 2013 hingga 2017 merupakan 

tahun dimana terjadi perkembangan yang pesat dari Industri manufaktur. Hal ini, 

didorong dengan dukungan data diatas, yang meperlihatkan bahwa jumlah 

pertumbuhan perusahaan skala besar dan sedang terus meningkat dari tahun 

ketahun, dengan bertambahnya jumlah perusahaan maka berimbas pada 

peningkatan jumlah produktivitas tenaga kerja dan juga output pada industri besar 

dan sedang. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang tidak signifikan 

pada jumlah tenaga kerja sebesar (-0,46). Sejalan dengan dukungan dari 

pemerintah yang berbentuk komitmen untuk mendorongan industri Indonesia 

terus berkembang dengan cepat, pemerintah menerbitkan beberapa paket 

kebijakan ekonomi selama tahun 2015 hingga 2017.Yaitu,  

- Paket Kebijakan Jilid I 

Melakukan debirokratisasi, deregulasi, kepastian usaha dan hukum untuk 

mendukung daya saing industri nasional. 

- Paket Kebijakan Jilid II 

Mempermudah proses PMDN dan PMA dalam usaha kemudahan 

berinvestasi dengan cara deregulasi dan debirokratisasi peraturan.  

- Paket Kebijakan Jilid III 

Disederhanakannya izin untuk pertanahan dalam kegiatan penanaman 

modal serta menurunkan tarif bahan bakar, gas, dan listrik. 

- Paket Kebijakan Jilid VII 

Mempermudah dalam pengurusan untuk izin investasi dan pajak untuk 

karyawan yang bekerja dalam industri padat karya akan diringankan. 
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- Paket Kebijakan Jilid X 

Usaha pemerintah dalam upaya memperbaiki peringkat kemudahan 

berbisnis di Indonesia (EODB) yang terdiri dalam 10 poin.  

- Paket Kebijakan Jilid XI 

Pengembangan Industri manufaktur terutama farmasi serta alat-alat 

kesehatan didalamnya. 

 Setiap Perusahaan besar terutama yang telah melakukan go public 

memiliki kinerja keuangan yang tercatat. Kinerja keuangan sendiri merupakan 

sebuah gambaran untuk melihat kondisi fundamental suatu perusahaan 

(Anggitasari, 2012). Kinerja keuangan dapat dianalisa dengan menggunakan alat-

alat analisis keuangan. Dengan mengetahui kinerja keuangan, maka kita dapat 

memperkirakan dan mengetahui kondisi perusahaan itu baik atau buruk pada 

waktu tertentu. Saat manajemen perusahaan dapat menilai kondisi kinerja 

keuangannya maka dapat dengan cepat dan tepat mengambil keputusan yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan.    

 Dalam melakukan penelitian tentang kinerja keuangan, biasanya terdapat 

du acara pendekatan yang digunakan, yaitu dengan pendepakatan pasar dan 

pendekatan laporan keuangan pendekatan pasar menggunakan harga dan 

informasi relevan lainnya yang dihasilkan oleh transaksi pasar dan pendekatan 

laporan keuangan menggunakan angka-angka akuntasi dalam laporan keuangan 

untuk menilai kinerja keuangan. Beberapa rasio keuangan yang digunakan sebagai 

intrumen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pendekatan 

laporan keuangan diantaranya adalah ROA dan ROE (Anggitasari, 2012). 

Sedangkan rasio yang menggunakan pendekatan pasar diantaranya adalah PER 

dan Tobin’s Q (Anggitasari, 2012). 

 Dengan menggunakan pendekatan laporan keuangan yaitu ROA ( Return 

On Asset), dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi. 

Serta, Aset perusahaan yang berbeda pada beberapa sektor, seperti pada 

perusahaan industri padat modal yang menggunakan teknologi tinggi akan 
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berbeda dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non padat 

modal. Sehingga, pada umumnya digunakan untuk membandingkan kinerja 

perusahaan pada tahun tertentu atau perusahaan pada sektor sejenis.  

 Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan, salah satu cara yang saat ini dapat dilakukan dan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja, yakni 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau juga dikenal dengan tata 

kelola perusahaan yang baik. Good Corporate Governance (GCG) merupakan 

suatu pedoman yang saat ini sering digunakan untuk membuat sebuah perusahaan 

memiliki tata kelola yang teratur dan transparan, dan yang melaksanakan 

pedoman ini adalah manajemen sebagai bagian dari bentuk pertanggung jawaban 

pihak pengelola perusahaan kepada pemegang saham. Banyak manfaat dari 

perusahaan yang telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan juga 

membuat perusahaan untuk bertahan terhadap perkembangan lingkungan sekitar.  

 GCG diperlukan untuk memastikan manajemen dapat mengelola 

perusahaan secara efisien dan berjalan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang 

ada. Prinsip ini dijelaskan menjadi dua hal, pertama, perusahaan wajib 

mengungkapkan secara transparan, akurat, dan tepat waktu untuk semua informasi 

tentang kepemilikan, stakeholder, dan kinerja perusahaan. Pemegang saham 

memiliki hak  untuk mendapatkan informasi secara akurat dan tepat waktu.  

 Namun, pada umumnya banyak perusahaan yang tidak menerapkan 

prinsip GCG ini secara tepat. Perilaku yang tidak tepat, terjadi pada top level 

management  seperti dewan komisaris, dewan independen, dan dewan direksi 

selaku orang-orang yang membuat dan memutuskan strategi perusahaan.  

 Hal-hal yang sering terjadi dalam penerapan prinsip GCG di Indonesia 

diikuti dengan perusahaan yang sebelum go public adalah perusahaan 

kepemilikan keluarga. Perusahaan dengan kepemilikan seperti ini pada umumnya 

tetap menjabat sebagai top level management  yang berarti juga, sebagai pembuat 

keputusan serta strategi dalam menentukan rencana perusahaan. Keluarga juga 
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sebagai pemilik saham perusahaan dengan jumlah persentase yang bervariasi 

antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Saat ini, banyak perusahaan di 

dunia terutama di Indonesia yang telah melakukan go public dan kepemilikan 

keluarga sebagai pemegang saham serta masuk dalam jajaran direksi dan dewan 

komisaris dalam suatu perusahaan. Hal tersebut terkadang mempengaruhi kinerja 

perusahaan, yaitu menjadi lebih positif atau malah menjadi negatif tergantung 

bagaimana managerial mengelola perusahaan tersebut.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Sutejo (2015).  Membuktikan bahwa 

struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mathova, Perdana, & 

Rahmawati (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan kualitas laba. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Yeh, Lee, & Woidtke (2001) menunjukkan adanya korelasi 

antara perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dengan perwakilan keluarga 

didalam dewan bahwa perusahaan yang dikendalikan keluarga dengan tingkat 

kontrol yang tinggi dan perwakilan keluarga didalam dewan yang rendah 

memiliki kinerja perusahaan relatif tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki tingkat kontrol yang rendah dan perwakilan keluarga didalam dewan 

yang tinggi memiliki kinerja perusahaan relatif rendah. Namun, hal yang bertolak 

belakang diungkapkan oleh Klein & Young (2004) mendapatkan hasil bahwa 

struktur dewan berkorelasi negatif untuk kinerja perusahaan yang dimiliki 

keluarga. 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian degan 

judul “Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Keluarga Terhadap 

Kinerja Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2017”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut: 

a) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja  

perusahaan? 

b) Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 

c) Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

d) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

e) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja       

perusahaan? 

f) Apakah struktur kepemilkan keluarga berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

g) Apakah variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: 

a) Mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

b) Mengetahui pengaruh komposisi  komisaris inpenden terhadap kinerja 

perusahaan 

c) Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan 
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d) Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

perusahaan 

e) Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

f) Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap kinerja 

perusahaan 

g) Mengetahui pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan 

Kepemilikan keluarga dapat berasal dari kepemilikan secara tidak 

langsung yaitu melalui kepemilikan silang dari perusahaan yang terdaftar 

dalam grup konglomerasi yang sama, kepemilikan saham tidak langsung 

melalui struktur piramida, maupun melalui kepemilikan saham dari agen 

nominal yang dikendalikan keluarga adalah penting didalam isu corporate 

governance  seperti dalam Yeh et al., (2001).Hal ini mungkin juga penting 

didalam isu corporate governance di Indonesia, akan tetapi hal tersebut 

diluar lingkup penelitian ini, penjelasan lebih lanjut terdapat pada bagian 

teknik dan pengambilan sampel penelitian.    

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:  

a) Bagi perusahaan  

Memberikan informasi kepada manajemen tentang pengaruh kepemilikan 

keluarga yang menggunakan good corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan, dengan hal tersebut maka perusahaan dapat mengoptimalkan 

kinerja dari perusahaan dengan cara yang tepat.  

b) Bagi akademisi 

Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh good corporate 

governance, kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan, terutama 

pada emitem sektor manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Hasil dari 
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penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi untuk 

dikembangkan lagi oleh penelitian selanjutnya.  

c) Bagi praktisi  

Memberikan tambahan informasi untuk membuat keputusan yang terbaik 

dan meningkatkan keakuratan data yang ada, dalam pengaruh good 

corporate governance, kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur di Indonesia.  

d) Bagi Investor  

Mempermudah Investor untuk mengambil keputusan berinvestasi yang 

tepat di perusahaan sektor manufaktur tercatat pada bursa efek Indonesia. 

Kemudian, meminimalisir kerugian yang diakibatkan kurangnya informasi 

pendukung saat proses pengambilan keputusan.   
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